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Jaarverslag Stichting DebatUnie 2018-2019 

Eerbeeklaan 45, 2573 HR, Den Haag, Nederland 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. INLEIDING  

 

Algemeen 

Dit schooljaar was het derde officiële jaar van de Benelux Debatcompetitie, georganiseerd door de 

Stichting DebatUnie. Met acht gerealiseerde toernooidagen en een finaledag in Den Haag kijken we 

terug op een geslaagd jaar. Nieuwe scholen weten hun weg te vinden naar de toernooien en steeds 

meer vrijwilligers leveren een bijdrage op de toernooidagen.  

 

2. ORGANISATIE 

 

Bestuur  

Het bestuur werd gedurende het schooljaar 2018-2019 gevormd door de volgende personen;  

-Daniel Schepers Voorzitter Nederland – bestuurslid (vanaf 1 januari 2019) 

-Elise van Zeeland Voorzitter Nederland – bestuurslid (van 1 juni tot 31 december 2018) 

-Dicky Antoine   Voorzitter Vlaanderen – bestuurslid 

-Thomas Vos  Toernooicoördinator – bestuurslid 

-Anne Sikkes   Penningmeester – bestuurslid 

-Dick Lierman  Algemeen bestuurslid  

 

Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht bestond gedurende het boekjaar 2018-2019 uit de volgende personen; 

-Fleur Praal   Voorzitter 

-Nadir Khalil 

-Thomas Wetzer 

 

Structuur 

In Nederland heeft de organisatie een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status: géén 

winstoogmerk en met alle activiteiten het algemeen belang dienend. Draaiend op tientallen 

vrijwilligers en honderden leerlingen die de toernooien tot een succes maakten, gaan we vol 

enthousiasme door naar het volgende jaar.  

Het afgelopen jaar heeft het bestuur gewerkt aan financiële stabiliteit, en een stabiel gewortelde 

stichting. Daarnaast is de stichting DebatUnie nog steeds bezig met de juiste juridische vorm om haar 

activiteiten zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen.  

Doordat de statuten voor de naamswijziging gewijzigd moesten worden is er ook voor gekozen om 

het aantal bestuursleden dat daarin statutair was vastgesteld te verruimen. Zodat afhankelijk van 

groei van deelnemers, vrijwilligers en betrokkenen – het bestuur daar ook op aangepast kan worden.  

Commissie 

Sinds het tweede schooljaar gebeurt de organisatie van de debattoernooien door de “commissie”. De 

commissie bestaat uit vrijwilligers die communicatie met gastscholen, deelnemende scholen en 

juryleden verzorgen. De commissieleden zijn op en rondom toernooidagen ook de primaire 

uitvoerders. De commissie wordt voorgezeten door de toernooicoördinator, die rapporteert aan zijn 

medebestuurders. In de aanvang van het derde schooljaar werd de commissie fors uitgebreid van 

twee naar tien leden.  
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Dit was geen onverdeeld succes. Dit schooljaar waren er namelijk twee zaken die disproportioneel 

meer aandacht van de toernooicommissie vroegen dan voorheen: 1. het verloop van vrijwilligers 

binnen de commissie en 2. het definitief vastleggen van gastscholen en toernooidata. Voor een 

aantal vrijwilligers bleek het takenpakket gedurende het schooljaar niet te combineren met hun 

studieverplichtingen. Om hun uitval te kunnen opvangen kostte extra moeite van de andere 

commissieleden, ook in het werven en inwerken van nieuwe krachten. Daarbij waren er tegenvallers 

in de toernooiplanning, doordat gastscholen zich na de start van het schooljaar zich alsnog 

terugtrokken (om interne redenen) en moeilijk te vervangen bleken met nabijgelegen locaties 

gedurende het lopende schooljaar.  

 

Om te voorkomen dat deze problemen zich zouden herhalen, zijn er in aanloop naar het schooljaar 

2019/2020 drie belangrijke afslagen genomen: 

 

I. Om de organisatie meer veerkracht te geven, wordt het aantal toernooien qua aantal 

teruggebracht van 9 naar 7. Met slimmere planning in het schooljaar en meer aandacht 

zullen die 7 toernooien elk groeien qua aantal; het totale aantal deelnemers zal naar 

verwachting groeien. Daarbij komt er meer tijd tussen de toernooien in de kalender, zodat de 

voorbereidingsperiodes van de toernooien niet overlappen en de organisatie soepeler kan 

verlopen. 

 

II. De commissie wordt teruggebracht tot een kernteam van drie commissarissen (met de 

portefeuilles: “gastsschool/evenement”, “juryleden”, “deelnemers”), omringd door een 

groep vrijwilligers die geen doorlopende verantwoordelijkheid draagt, maar individueel door 

het kernteam wordt gevraagd voor specifieke taken (bijvoorbeeld “transport materialen” of 

“rekenmeester”). Daarbij wordt het kernteam bij voorkeur gerecruteerd uit veteranen, zodat 

de overdracht weinig moeite kost. 

 

III. Voor het vastleggen van de gastscholen en toernooidata is 1 september voortaan de harde 

deadline. Om deze streefdatum te kunnen halen, zijn vroeger in het voorgaande schooljaar 

(vanaf maart 2019) potentiele gastscholen eerder benaderd. Zo wordt voorkomen dat 

gedurende het schooljaar nog onzekerheid bestaat over de locaties en data van toernooien, 

ook bij beoogde deelnemers 

 

3. BELEID  

 

Inleiding 

Het afgelopen jaar heeft de stichting geprobeerd de doelstelling zoals geformuleerd in de statuten zo 

goed mogelijk tot uiting te brengen. “De stichting is werkzaam in het algemeen belang en heeft tot 

doel het stimuleren, ontwikkelen en bevorderen van argumentatie- en debatvaardigheden onder 

jongeren in het Nederlandse taalgebied en daarmee verboden gebieden […], alsmede hetgeen 

daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. 

De stichting beoogt een verbindende en faciliterende rol te spelen, met name binnen het onderwijs.”  

Beleidsplan 

In het beleidsplan zijn de doelen geformuleerd voor het boekjaar 2018-2019. Hieronder zal, voor de 

leesbaarheid van dit jaarverslag, de structuur van dit beleidsplan gevolgd worden.  

(3a) Het ontwikkelen en ondersteunen van regionale en interlandelijke debatcompetities  

De Benelux Debatcompetitie, georganiseerd door stichting DebatUnie is dé jaarlijkse 
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debatcompetitie voor Nederland en Vlaanderen. Duizenden scholieren – uit Nederland én 

Vlaanderen – troffen elkaar in de voorrondes waarin ze strijden voor een plek in de finale. De 

finaledag vond dit jaar plaats in Den Haag.  

Het afgelopen jaar heeft de stichting gewaarborgd dat de toernooien – die het grootste uithangbord 

zijn voor de stichting – optimaal vorm kregen. Leunend op een jaar ervaring was er ruimte voor 

experimenten. Daarbij zijn er weer toernooien op vrijdagen georganiseerd, waarbij bleek dat dit zeer 

voordelig is bij het werven van deelnemende scholen, maar uitdagend bij het werven van vrijwillige 

juryleden. Een mix van vrijdagen en zaterdagen is de beste opzet gebleken om beide groepen te 

kunnen samenbrengen op meerdere momenten in het jaar. 

Voor de volledigheid is hieronder het overzicht van alle toernooien ingevoegd. Gestreefd is naar een 

zo breed mogelijk dekkingsgebied van de voorrondes, zodat zoveel mogelijk leerlingen mee kunnen 

doen. Dit was ook één van de ambities in het beleidsplan van dit bestuur.  

Den Haag – 5 oktober 2018 

Amsterdam – 10 november 2018 

Deventer – 8 december 2018 

Rotterdam – 26 januari 2019 

Amsterdam (II) – 15 februari 2019 

Gent – 23 maart 2019 

Eindhoven – 13 april 2019 

Hoofddorp – 11 mei 2019 

Finaledag Den Haag – 29 juni 2019 

 (3b) Het begeleiden, ondersteunen en werven van vrijwilligers die zich inzetten ten behoeve van de 

stichting  

Het bestuur heeft zich afgelopen jaar gericht op het uitbreiden van het vrijwilligersbestand. Door het 

werven van vrijwilligers en juryleden via toernooien kunnen we concluderen dat het aantal 

vrijwilligers het afgelopen jaar alleen maar is toegenomen. Ook wordt geïnvesteerd in expertise van 

vrijwilligers zodat ze naast dat ze iets brengen (tijd, kennis en energie) ook iets kunnen halen 

(debatkennis of bijvoorbeeld juryexpertise). Dit gebeurt concreet door jurytrainingen te organiseren 

voorafgaand aan de vrijdagtoernooien (die later op de dag beginnen) en door nieuwe juryleden te 

koppelen aan ervaren juryvoorzitters. 

 

(3c) Het aangaan van samenwerking met andere rechtspersonen en organisaties die werkzaamheden 

verrichten die vergelijkbaar zijn met, dan wel complementair zijn aan de doelstelling van de stichting. 

Dit is een van de grote uitdagingen van het bestuur geweest. Afgelopen jaar is gezocht naar nieuwe 

sponsoren, waar hieronder meer over wordt gezegd. De samenwerking zoeken we actief op, maar 

het blijft een punt van aandacht voor het aankomend. Vermeldenswaardig is de samenwerking met 

de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). In het kader van project en onderzoek omtrent de 

mogelijke verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, is er een toernooistelling aan het onderwerp 

gewijd. Onderzoekers van de ROB waren aanwezig om deze ronde bij te wonen, bekendheid te geven 

aan hun onderzoek en zelf te spreken met deelnemers na afloop van de ronde. 

 

(3d) Het werven van fondsen  

Wederom heeft de Nederlandse TaalUnie dit jaar de stichting financieel ondersteund. Hier zijn wij 

zijn dankbaar voor. Daarbij is het partnerschap van Dirkzwager Advocaten & Notarissen voor een 

schooljaar verlengd. Dit bedrijf heeft ons gedurende het schooljaar zowel financieel als materieel 

ondersteund (door middel van bijvoorbeeld notitieblokken en pennen). 
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Toekomst 

Het bestuur 2018-2019 ziet dat het professionaliseren en automatiseren van de organisatie een 

belangrijk punt van aandacht is. 

 

In het beleidsplan worden de meerjarenplannen toegelicht. Die zullen hier niet allemaal besproken 

worden. Een van de lange termijnplannen is het debatteren meer onder de aandacht brengen, ook 

bij opleidingsniveaus welke traditioneel minder enthousiast tegenover debatteren staan (4c, 

beleidsplan). Zoals eerder gezegd, door het afgelopen jaar MBO’ers te betrekken bij de 

debatvormen, kunnen we stellen dat er op dit punt stappen zijn gezet. Er blijkt zeker vraag naar 

deelname aan de toernooien door andere opleidingsniveaus. Ook is het afgelopen jaar een stap 

gezet als het gaat om het dekkingsgebied van de toernooien (4d, beleidsplan). Nog niet in alle 

provincies zijn debattoernooien gerealiseerd, maar daarbij speelt ook mee dat er verschil merkbaar is 

in het aantal aanmeldingen afhankelijk van de geselecteerde locaties. De verspreiding dit 

toernooijaar zorgde er wel voor dat leerlingen uit het hele land in ieder geval meerdere toernooien 

mee konden maken, zij het met enige reisafstand. 

De samenwerking met Vlaamse scholen en organisaties is nog echt een punt van aandacht. Met 

slechts twee bestuursleden die daar opereren, maar zonder lokale toernooiorganisatie is daar nog 

een grote slag te slaan om meer activiteiten in Vlaanderen te realiseren. 

 

4. FINANCIEN 

 

Boekjaar  

Het boekjaar van de stichting vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus daaropvolgend (in 

dit geval augustus 2019), om zo grotendeels samen te vallen met het schooljaar. 

 

Onkosten 

Zoals afgesproken in het beleidsplan is er het afgelopen jaar (conform de bepalingen in 

respectievelijk artikel 6 lid 6 en 7, en artikel 10 lid 13) geen andere beloning dan een vergoeding voor 

de gemaakte onkosten beschikbaar gesteld aan leden van het bestuur, de Raad van Toezicht en 

vrijwilligers.  

Baten en lasten 

Hieronder ziet u een versimpelde weergave de werkelijke cijfers van voorgaand boekjaar, de 

begroting van het huidige schooljaar, gevolgd door de realisatie. Als laatst hebben wij de begroting 

van boekjaar 2019-2020 opgenomen. Opvallend is de relatieve stabiliteit in de baten en lasten ten 

opzichte van voorgaand jaar. En de gezonde financiële situatie, waarin hard gewerkt wordt aan 

voldoende eigen reserves.  

In de balans op de volgende pagina is de zien hoe de negatieve reserves van de stichting Debatunie 

langzamerhand herstelt. 
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Dit jaarverslag is voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring. 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit jaarverslag neemt u dan gerust contact op via: 

scheper@debatunie.nl 

 

mailto:scheper@debatunie.nl

